
การเตรียมความพรอ้มต่อการเปลีย่นแปลงของสหกรณ ์

ปรเมศวร์ อินทรชมุนุม 



           นายปรเมศวร์ อินทรชมุนุม 

           รองประธานกรรมการด าเนนิการ ชสอ.  

           รองอธบิดอียัการ ส านกังานชี้ขาดคดอียัการสงูสดุ 

การศกึษา 

      - นิติศาสตร์บณัฑติ - เนตบิณัฑติไทย 

      - การจดัการภาครฐัและเอกเอกชน มหาบณัฑติทิต 

      - วิทยาลยัการทพัเรือ  

      - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

      - วิทยาการพลงังาน 

หนา้ที่การงาน  

      - อาจารยพ์เิศษ ม.รามค าแหง, ส  านกัอบรมกฎหมายแห่งเนติ

บณัฑติสภา, สถาบนัสง่เสริมงานสอบสวน สตช.  



ผลการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัความเส่ียงสหกรณอ์อมทรพัยด์า้นสภาพคล่อง 

สินทรพัย ์

๒.๑ ลา้นลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 87 ของสหกรณท์ัง้ระบบ  

ปี พ.ศ. 2558  

สอ. 
สินเช่ือขยายตวั      

สงูเกือบ 2 เท่า 

เม่ือเทียบกบั ปี 53 

การใหกู้แ้ก่สหกรณอ่ื์นขยายตวัสงูข้ึน  

ศึกษาเร่ืองความเส่ียง

ดา้นสภาพคล่อง 

สหกรณอ์อมทรพัย ์

งบทดลองของสหกรณอ์อมทรพัยข์นาด

ใหญ่ จ  านวน 170 แห่ง (ณ.เม.ย.59)  

* สินทรพัย ์จ านวน 2.4 ลา้นลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 80 ของสหกรณอ์อมทรพัยท์ัง้หมด  

  

ขอ้มลูจาก กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ปี พ.ศ. 2558  

ขอ้สงัเกต 

การขยายสินเช่ือแก่สมาชิกท่ีเป็นธรุกิจ

หลกัของสหกรณช์ะลอตวัต่อเน่ือง  

การลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารทุนเร่งตวัขึน้มาก
สะท้อนการท าธุรกจินอกพนัธกจิหลกัของสหกรณ์ 



 แสวงหาผลตอบแทนสงูข้ึน 

 (Search for yield) 

 - ลงทุนในหลกัทรพัย ์ 

  - ปล่อยกูใ้หแ้ก่สหกรณอ่ื์น 

จ านวน ๗๗ แห่ง  

มีสินทรพัย ์ ๘.๙ แสนลา้นบาท  

มีสภาพคล่องเหลือจาก 

การใหบ้ริการแก่สมาชิก 

(Surplus) 

  
จ านวน ๙๒ แห่ง 

 มีสินทรพัย ์๘.๘ แสนลา้นบาท  

เป็นสหกรณท่ี์มีสภาพคล่อง

ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ใ ห้บ ริ ก า ร

ส ม า ชิ ก ต้ อ ง กู ้ ยื ม จ า ก

ภายนอก  

ท าใหมี้ความเส่ียงดา้นสภาพ

คล่องและอาจไม่มีเงินเพียง

พอท่ีจะช าระหน้ีระยะสัน้ 

สหกรณ์ท่ีต ้องกู ้เ งินจากธนาคารพาณิชย์และ

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFI) จ านวน 123 แห่ง              

มียอดเงินกูร้วม 2 แสนลา้นบาท   

  
มีสภาพคล่องเหลือจากการ

ใหบ้ริการสมาชิก (Surplus)  

สหกรณ์ ท่ี มี สภาพค ล่อ ง ไ ม่

เพียงพอ ตอ้งกูยื้มจากภายนอก  

จ านวน 39 แห่ง  

ยอดเงินกู ้ 0.5 แสนลา้นบาท  
จ านวน   84 แห่ง  

ยอดเงินกู ้0.5 แสนลา้นบาท  

สหกรณอ์อมทรพัย ์ สหกรณอ์อมทรพัย ์



กระทรวงการคลงัร่วมกบัหน่วยงาน

ท่ีเ ก่ียวข้องจัดท ากฏหมายเพ่ือ

ปฏิรูปการบริหารจดัการและก ากบั

ดู แ ลสหก รณ์ออมท รัพย์ ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอ้สัง่การ

นายกรฐัมนตรี 

14 มิ.ย.59 

กค. หารือ กษ. 

11 ก.ค.59 

เสนอใหมี้การจดัตัง้องคก์รอิสระ           

เพ่ือท าหน้าท่ีก ากบัดูแลสหกรณ์

ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู

เน่ียนโดยมีลกัษณะองคก์รคลา้ย 

(คปภ.)  

 ครัง้ท่ี 1 

 พิจารณาร่างกฏหมาย 

   

13 ก.ค. 59  

 ครัง้ท่ี 2 

 พิจารณาร่างกฏหมาย 

   

 ครัง้ท่ี 3 

 พิจารณาร่างกฏหมาย 

   

จดัเวที 

รบัฟังความคิดเห็นจาก

ขบวนการสหกรณ ์

   

3 ส.ค. 59  

8 ส.ค. 59  

เสนอคณะรฐัมนตรี  

ภายใน ๓ เดือน 

15 ส.ค. 59  

พิจารณาแนวทาง

การจดัท ากฏหมาย

ปฏิรปูระบบบริหาร

จดัการและก ากบั

ดแูลกิจการสหกรณ์

ออมทรพัย ์และ

สหกรณเ์ครดิตยู

เน่ียน จ านวน        

3 ครัง้  

14 ก.ย. 59  

 สศค. กสส. ธปท. กฤษฎีกา  สศค. กสส. ธปท. กฤษฎีกา 

 สศค. กสส. ธปท. กฤษฎีกา กรมฯ เชิญผูแ้ทนสหกรณอ์อมทรพัย์

และผูส้หกรณเ์ครดิตยูเน่ียน 150 คน 

เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุม

จ าเนียรสาร ชัน้ ๒๔  ธ.ก.ส. 

 

การปฏิรปูระบบการบริหารจดัการสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยูเน่ียน 

หมายเหตุ   ขบวนการสหกรณไ์ม่เห็นดว้ยกบั พรบ.ฉบบัดงักล่าว และเสนอให้

แกไ้ข พรบ.สหกรณ์ 25542 โดยเพ่ิมเร่ืองการก ากบัดา้นการเงิน และขออยู่

ภายใต ้พรบ.เดียวกนัทัง้ 7 ประเภท รวมทัง้ขอมีส่วนร่วมในการปฏิรูปดงักล่าว 

และขอขยายเวลาอีก 120 วนั ในการจดัท าร่าง กม. 



การปฏิรปูระบบการบริหารจดัการสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยูเน่ียน 

กสส

. 
คณะท ำงำนพฒันำระบ
กำรก ำกับดูแลสหกรณ์ 

คณะท ำงำนย่อยฯ 
  5 คณะ 

น ำข้อเสนอ 
 ธปท. ADB สศค.          

มำก ำหนดหลักเกณฑ์ 

- ธรรมำภบิำล  
- ควำมเส่ียงด้ำนปฏบิัตกิำร 
- ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
- ควำมเสี่ยงด้ำนเครดติ 
- กำรรำยงำนข้อมูล 

แผนพัฒนำควำมเข้มแขง็ : 
 โครงกำรสร้ำงระบบคุ้มครองทำงกำรเงนิ 

สอ. 
 

1. พัฒนำเกณฑ์ก ำกับดูแล
สหกรณ์ 
2. กำรเช่ือมโยงข้อมูลทำง
กำรเงนิ 
3. กำรสร้ำงนักกำรเงนิรุ่นใหม่ 

สศค

. 

ขบวน

การ

สหกร

ณ ์

ม.ค.60 

เป้าหมาย 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการพจิารณาจดัสรรงบประมาณ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

ภำยใน 15 ธ.ค.59 

ด าเนินการแล้ว 

เสนอใหมี้การจดัตัง้องคก์รอิสระ

เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลสหกรณ์

ออมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยู

เ น่ี ยนโดยมีลักษณะองค์กร

คลา้ย (คปภ.)  

พิ จ า ร ณ า แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ท า

กฏหมายปฏิรูประบบบริหารจดัการ

และก ากบัดูแลกิจการสหกรณอ์อม

ทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

จ านวน 3 ครัง้  

ขบวนการสหกรณ์ไม่ เ ห็นด้วยกับ พรบ .ฉบับ

ดงักล่าว และเสนอใหแ้กไ้ข พรบ.สหกรณ ์25542 

โดยเพ่ิมเร่ืองการก ากับดา้นการเงิน และขออยู่

ภายใต ้พรบ.เดียวกนัทัง้ 7 ประเภท รวมทัง้ขอมี

ส่วนร่วมในการปฏิรูปดงักล่าว และขอขยายเวลา

อีก 120 วนั ในการจดัท าร่าง กม. 

กระทรวงกำรคลังเตรียมเสนอ 
ครม. ให้ สอ./สค. อยู่ภำยใต้กำร
ก ำ กั บ ดู แ ล ข อ ง  ก ษ .  แ ล ะ มี
ข้อเสนอแนะให้  กสส .  พัฒนำ
เกณฑ์ก ำกับดูแลให้มีประสิทธิภำพ 

เ ม่ือวัน ท่ี  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สสท. ร่วมกบั ชสอ./ชสค. ไดจ้ดั

สัมมนาเ พ่ือรับฟังความคิดเห็น

เ ก่ียวกับการปฏิรูประบบบริหาร

จัดการและก ากับดูแลสหกรณ ์     

ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู

เน่ียน 

ดร.กก๊ ดอนส าราญ ประธานสสท. พลโท ดร.วีระ 

วงศส์รรค ์ประธานชสอ. นายสุภาพ จนัทรภิ์รมย ์

ประธานชสค.และคณะ กบั นายสมชยั สจัจพงษ ์

ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารจาก

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ช่วงเชา้ของวนัท่ี 29 

สิงหาคม 2559 “ชะลอเสนอร่างพ.ร.บ.การประกอบ

กิจการทางการเงินขยายเวลา 120 วนัตามขอ พรอ้ม

ร่วมวางระบบการเงิน สอ./สค.”  

 

5 กนัยายน 2559 ดร.กก๊ ดอนส าราญ ประธานฯ 

สนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบั  ชสอ. 

และ ชสค. เร่ืองการปฏิรูประบบบริหารจดัการและ

ก ากบัดแูลสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยู

เน่ียน เสนอต่อ พลเรือเอก ศักด์ิสิทธ์ิ เชิดบุญ

เมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

ดา้นสหกรณ ์และอ่ืนๆ   

 

 สสท. ชสอ. และ ช.ส.ค. เสนอ
ร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่.....) 
พ.ศ.....ต่อหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องและสภานิติบัญญัติ
แห่งชาต ิธันวาคม 59   



แผนยุทธศาสตรก์รมส่งเสริมสหกรณ ์20 ปี 

เป็นองคก์รท่ีรกัษาความ

สมดุลของสหกรณใ์หเ้ป็น

ศนูยก์ลางเศรษฐกิจและ

สงัคมในระดบัฐานราก

ของประเทศ ท่ีมีความ

มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน       

ตามแนวทางปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ปี 2560-2564  

เป็นองคก์รท่ีมุ่งเนน้

พฒันาส่งเสริม

ภาพลกัษณท่ี์ดี และ

พฒันาขีดความสามารถ

ของสหกรณ ์ดว้ยระบบ

บริหารจดัการคุณภาพ 

บุคลากรมืออาชีพ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นองคก์รท่ีน าระบบ

บริหารจดัการสมยัใหม่ 

เทคโนโลยี และพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือ

ส่งเสริมและสนบัสนุนให้

สหกรณมี์ความสามารถ

ทางการแข่งขนัและมี

ภาพลกัษณท่ี์ดี 

ปี 2570-2574  

เป็นองคก์รท่ียกระดบั

ความสามารถของ

ขบวนการสหกรณใ์ห้

สามารถก ากบัและพ่ึงพา

ตนเองไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ปี 2575-2579  ปี 2565-2569 



ยุทธศาสตรก์รมส่งเสรมิสหกรณ ์๒๐ ปี 

๑.การพฒันาความเขม้แขง็ของสหกรณ ์

๒.การพฒันาขีดความสามารถบคุลากรใหมี้ความเป็นมืออาชีพดา้นการสหกรณ ์

๓.การสรา้งภาพลกัษณอ์งคก์ร 

๔.การเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัของสหกรณ ์

๕.การพฒันาระบบเทคโนโลยเีพือ่การบรหิารจดัการและการก ากบัดแูล 

๖.สนบัสนุนการจดัต ัง้กองทุนรกัษาเสถยีรภาพของสหกรณ ์

๗.การพฒันาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 

๘.การสรา้งความย ัง่ยนืดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ ์



แนวทางการสง่เสริมสหกรณอ์อมทรพัย ์

สมาชกิ : ใหส้มาชกิมวิีนยัทางการเงนิ มบีทบาทก ากบัดูแลสหกรณ ์

กรรมการ : มคีวามเขา้ใจบทบาทหนา้ทีก่รรมการ กิจการสหกรณ ์

ฝ่ายจดัการ : บริหารจดัการใหบ้รรลวุตัถุประสงค์ 

เจา้หนา้ทีส่ง่เสริม : สง่เสริมใหส้หกรณป์ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั โดยยดึหลกัการ 

อดุมการณส์หกรณ ์และเตอืนภยัทางการเงนิแก่สหกรณไ์ด ้



ปฏรูิป : พฒันาเกณฑก์ารก ากบัสหกรณ ์สรา้งระบบรายงาน ฐานขอ้มูล และระบบ

เตอืนภยั 

ธนาคารสหกรณ ์: สรา้งระบบคุม้ครองการเชือ่มโยงทางการเงนิระหว่างสหกรณ ์

แนวทางการสง่เสริมสหกรณอ์อมทรพัย ์



รวม 

สรุปผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 

จ านวนสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร (แห่ง) 11,297 3,200 3,941 4,156 

จ านวนสมาชิก 
(ล้านคน) 12.64 5.30 6.80 0.54 

ทุนด าเนินงาน 
(ล้านบาท) 2,692,782 2,434,078 254,703 4,001 

มูลค่าธุรกจิ 
(ล้านบาท) 2,210,241 1,884,429 318,464 7,348 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 76,754 73,330 3,324 100 

สหกรณ์นอก
ภาคการเกษตร 

สหกรณ์ในภาค
การเกษตร 

(สถาบันเกษตรกร) 

กลุ่มเกษตรกร 
(สถาบันเกษตรกร) 

รวม 

นอกภาค ในภาค ออมทรัพย์  เครดติยูเน่ียน  บริการ  ร้านค้า การเกษตร  นิคม  ประมง 



 หนีสิ้นอ่ืนๆ                           19,200 ลบ.    0.79% 

 เงนิกู้/เครดติการค้า             507,099 ลบ.   20.83% 

 เงนิรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน    49,350 ลบ.     2.03% 

 เงนิรับฝากจากสมาชิก        782,602 ลบ.    32.15% 

ทรัพย์สินอ่ืนๆ   
    35,738 ลบ.  1.47% 

เงนิให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืม  
              160,112 ลบ.   6.58% 

สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ปี 2559 

ทุนด าเนินงานทั้งหมด 2,434,078 ล้านบาท 

หนีท้ี่ช าระไม่ได้ตามก าหนด = 21,810,209,868  บาท 
                                NPL = 3,931,540,267 บาท 
                               ( NPL คดิเป็น 0.22% ของลูกหนีเ้งนิกู้) 

เงนิให้สมาชิกกู้ยืม  
                                          1,759,246 ลบ.   72.28% 

เงนิลงทุน  
                        309,216 ลบ.  12.70%  

เงนิฝากสหกรณ์อ่ืน  
             103,284 ลบ.   4.24% 

เงนิสด/เงนิฝากธนาคาร          
              66,482 ลบ.  2.73% 

หนีค้รัวเรือนของประเทศไทย ปี 2559  เท่ากบั  298,000 บาท/ครัวเรือน   
(ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย) 

 เงนิออมต่อสมาชิก   320,466  บาท/คน  
 หนีสิ้นต่อสมาชิก     333,020  บาท/คน 

การใช้ 
เงินทุน 

ทุนจากการก่อหนี ้     1,358,251 ลบ. 55.80%           

ทุนของสหกรณ์เอง    1,075,827 ลบ. 44.20% 



หนีสิ้นอ่ืน                           12,809 ลบ.   5.03% 

เงนิกู้/เครดติการค้า             81,824 ลบ.   32.13% 

เงนิรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 16,285 ลบ.   6.39% 

เงนิรับฝากจากสมาชิก        65,061 ลบ.  25.54% 
      ทุนจากการก่อหนี ้ 175,979 ลบ.   69.09% 

สภาพคล่องทางการเงนิของสหกรณ์ในภาคการเกษตร ปี 2559 
ทุนด าเนินงานทั้งหมด 254,703 ล้าน 

ทุนของสหกรณ์เอง  78,724 ลบ.   30.91% 

 เงนิออมต่อสมาชิก   17,863 บาท/คน  
 หนีสิ้นต่อสมาชิก     25,032 บาท/คน 

การใช้ 
เงินทุน 

ทรัพย์สินอ่ืนๆ        
                  53,425 ลบ.    20.98% 

เงนิให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืม 
1,636 ลบ.   0.64% 

เงนิให้สมาชิกกู้ยืม  
                                160,719 ลบ.   63.10% 

เงนิลงทุน  
1,331 ลบ.   0.52% 

เงนิฝากสหกรณ์อ่ืน   
              8,169 ลบ.   3.21% 

เงนิสด/เงนิฝากธนาคาร   
                   29,423 ลบ.   11.55% 

หนีค้รัวเรือนของประเทศไทย ปี 2559  เท่ากบั  298,000 บาท/ครัวเรือน 
(ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย) 



แนวทางการวิเคราะห์ความเสีย่งสหกรณอ์อมทรพัย ์ 



เงินฝากสหกรณอ่ื์น  630 (0.65 %) 

 ชุมนุม...............จก.                      600 

 ชุมนุมสหกรณ์........... จก.                 30 

เจา้หนี้ เงินกู ้ 4,009 (4.12 %)  

ประกอบด้วย 

- ตัว๋สญัญาใช้เงิน ธ.กรุงไทย               1,545 

- ตัว๋สญัญาใช้เงิน ธ.กรุงศรีฯ               1,630 

- ตัว๋สญัญาใช้เงิน ธ.ทหารไทย                820  

- เจ้าหนี้จากการซ้ือตราสารทุน                 14 

วิเคราะหค์วามเสีย่งของ สอ.ก.ไก่ จ ากดั  

รายละเอียดที่มาของเงินทุน 

เงินรบัฝาก  47,142  (48.49%) 

สมาชิก                                      46,143 

สหกรณ์อื่น - 23 สหกรณ์                   999 

รับฝาก 100 ล้านขึ้นไป คือ 

- สอ.พนง.............. จก.                   200 

- สอ.พนง................ จก.                 100 

- สอ............. จก.                           110 

**รส.ผู้ปฏบิัติงาน ...... จก. (8 สาขา)      60 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

ทุนด าเนินงานทั้งส้ิน  97,225 

เจ้าหนี้ เงินกู้                         4,009 

เจ้าหนี้ เงินรับฝาก                47,142 

ทุนของสหกรณ ์ 

ทุนเรือนหุ้น                       40,167 

ทุนส ารอง                           2,639 

ก าไรสทุธปิระจ าปี                  3,052 

ท่ีมาของเงินทุน 

ใชเ้งินทุน 

เงินสด/เงินฝากธนาคาร         5,058 

เงินฝากสหกรณอ์ื่น                  630 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์         67,798 

ลูกหน้ีเงินให้กู้ - สมาชิก       21,986 

ลูกหน้ีอื่น                               565 

สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น            1,167 

รายละเอียดการใชเ้งินทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์  67,798  (69.73%) 

- กองทุนส่วนบุคคล                                  8,425 

- พันธบัตร                                             1,779 

- หุ้นกู้                                                49,968 

- หุ้นสามัญ                                            4,798 

- กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน .............        1,817 

- ตัว๋สญัญาใช้เงิน                                     1,000 

- สหประกนัชีวิต                                          0.2 

- หุ้นชุมนุมสหกรณ์.............จก.                      10 

- หุ้นชสอ............ จก  .                                  1 

ลูกหนี้ อ่ืน    565  (0.58%) 

ลน.จากการขายตราสารทุน                              517 

ลน.ค่าเบี้ยประกนัสขุภาพ                                 16 

ลน.รอช าระหน้ี                                              32 

ลน.ตามค าพิพากษา                                        12 

ลน.ค่าเบี้ยประกนัชีวิต                                       1 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู                                   (13) 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน  1,167  (1.20%) 

รายได้ค้างรับ                                           1,147 

ดบ.เงินฝากธนาคารค้างรับ                               19 

อื่น ๆ                                                          1 

หน่วย : ลา้นบาท 



ประเด็นความเสีย่งที่ตอ้งพิจารณาของ สอ. ก.ไก่ จ ากดั 

D/E  

(หนี้ สินทั้งส้ิน/ทุน

เรือนหุน้+ทุนส ารอง) 

เกณฑ ์ธปท.     

ไม่เกิน 1.5 เท่า 

1.20 เท่า 

สหกรณ์ก่อหนี้ เป็นไปตาม

เกณฑท์ี่ ธปท. ก าหนด 

เงินลงทุน 

(หลกัทรพัย/์ทุนเรือนหุน้  

+ทุนส ารอง) 

เกณฑ ์ธปท. 

ไม่เกิน 10 % 

158.38 % 

สหกรณ์ลงทุนในหุ้นกู้และหุ้น

ทุนสงูกว่าเกณฑข์อง ธปท. 

เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ 

ซ่ึงปัจจุบันหุ้นกู้หลายรายการ

มีมูลค่าราคายุติธรรมที่ซ้ือขาย

ในท้องตลาดต ่ากว่าราคาทุน 

สหกรณ์มีความเสี่ยงที่จะ

ขาดทุนจากมูลค่าเงินลงทุน   

ที่ลดลงต ่ากว่าราคาทุน 

สภาพคล่อง 

(เงินสด+เงินฝากธนาคาร/ 

เงินรบัฝาก+เงินกูย้ืม+      

ทุนเรือนหุน้) 

เกณฑ ์ธปท.  

ไม่ต า่กว่า 1 %  
 5.54 % 

สหกรณ์มีสภาพคล่องเป็นไป

ตามเกณฑท์ี่ ธปท.  

การรบัช าระหนี้  

จากลูกหนี้  

สหกรณ์ไม่มีลูกหนี้ เงินให้กู้   

ค้างช าระ แต่มีลูกหนี้อื่น  

565 ลบ. ซ่ึงเป็นลูกหนี้จาก

การขายตราสารทุน 517 ลบ. 

(91.50% ของลูกหนี้อื่น) 

สรุป 

ภาพรวม 

สหกรณม์ีความเสีย่งดา้นเงิน

ลงทุนเนือ่งจากมีเงินลงทุนสูง

กว่าเกณฑที์ ่ธปท. ก าหนด  

ซ่ึงอาจเสีย่งต่อมูลค่าเงินลงทุน

ทีอ่าจลดลงต า่กว่าราคาทุน 



เงินฝากสหกรณอ่ื์น  1,452 (11.25 %) 

 ชสอ.                                            1,000 

สอ. .....                                            200 

สอ......                                             252 

 

เจา้หนี้ เงินกู ้ 100 (0.77 %)  

ประกอบด้วย 

- ตัว๋สญัญาใช้เงิน ธ.ออมสนิ                100 

 

วิเคราะหค์วามเสีย่งของ สอ.พนกังาน ข.ไข่ จ ากดั  

รายละเอียดที่มาของเงินทุน 

เงินรบัฝาก  7,518  (58.23%) 

สมาชิก     (55.51%)                     7,167 

สหกรณ์อื่น  4 สหกรณ์  ได้แก่              351 

 - สอ.พนักงาน ...........                    121    

 - สอ. .......                                    80   

 - สอ.กระทรวง.....                         100   

 - สอ.....                                       50  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

ทุนด าเนินงานทั้งส้ิน  12,911 

เจ้าหนี้ เงินกู้                           100 

เจ้าหนี้ เงินรับฝาก                 7,518 

ทุนของสหกรณ ์ 

ทุนเรือนหุ้น                        4,571 

ทุนส ารอง                             280 

ก าไรสทุธปิระจ าปี                    278 

ท่ีมาของเงินทุน 

ใชเ้งินทุน 

เงินสด/เงินฝากธนาคาร            180 

เงินฝากสหกรณอ์ื่น                1,452 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์              404 

ลูกหน้ีเงินให้กู้ - สมาชิก        10,829 

ลูกหน้ีอื่น                                 12 

สนิทรัพย์อื่น                             33 

รายละเอียดการใชเ้งินทุน 

 

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์ 404  (3.13%) 

- ตัว๋สญัญาใช้เงิน  สอ.                               400 

- สหประกนัชีวิต                                       0.2 

- หุ้น ชสอ.                                                4 

 

ลูกหนี้ อ่ืน    12  (0.09%) 

ลน.ระหว่างด าเนินคดี                                 10 

ลน.ตามค าพิพากษา                                   12 

ลน.อื่น                                                   18 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู                               (28) 

หน่วย : ลา้นบาท 



ประเด็นความเสีย่งที่ตอ้งพิจารณาของ สอ.พนกังาน ข.ไข่ จ ากดั 

D/E  

(หนี้ สินทั้งส้ิน/ทุน

เรือนหุน้+ทุนส ารอง) 

เกณฑ ์ธปท.     

ไม่เกิน 1.5 เท่า 

8.33 % 

สหกรณ์ก่อหนี้สงูกว่าเกณฑ์

ที่ ธปท. ก าหนดเลก็น้อย 

หนี้สนิส่วนใหญ่เป็น      

เงินรับฝากจากสมาชิก  

ร้อยละ 55.51 ทุนเรือนหุ้น

รวมกบัทุนส ารอง ร้อยละ 

37.57  ของทุนด าเนินงาน

ทั้งสิ้น 

เงินลงทุน 

(หลกัทรพัย/์ทุนเรือนหุน้  

+ทุนส ารอง) 

เกณฑ ์ธปท. 

ไม่เกิน 10 % 

1.60 เท่ำ 

สหกรณ์ลงทุนในตัว๋สญัญา 

ใช้เงิน สอ.ธกส และถือหุ้น 

ชสอ.แห่งประเทศไทย จก 

ภายในเกณฑท์ี่ ธปท. ก าหนด 

สภาพคล่อง 

(เงินสด+เงินฝากธนาคาร/ 

เงินรบัฝาก+เงินกูย้ืม+      

ทุนเรือนหุน้) 

เกณฑ ์ธปท.  

ไม่ต า่กว่า 1 %  
 1.48 % 

สหกรณ์มีสภาพคล่องเป็นไป

ตามเกณฑท์ี่ ธปท.ก าหนด  

 

การรบัช าระหนี้  

จากลูกหนี้  

สหกรณ์ไม่มีลูกหนี้ เงินให้กู้   

ค้างช าระ มีลูกหน้ีที่ไม่

ก่อให้เกดิรายได้ 52 ลบ.    

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  29 

ลบ.มีลูกหนี้อื่น 40 ลบ 

 - ลน ระหว่างด าเนินคดี 10 

 - ลน ตามค าพิพากษา  12 

-ลน อื่น                    18 

หัก ค่าเผื่อ                (28) 

สรุป 

ภาพรวม 

สหกรณไ์ม่มีความเสีย่งดา้น

การก่อหนี้  การลงทุนและ

สภาพคล่องของสหกรณเ์ป็นไป

ตามเกณฑที์ ่ธปท. ก าหนด 



เงินฝากสหกรณอื์่น  2,670 (7.83 %) 

 ชสอ.                                            800  (2.35 %)   

 ชุมนุม…………                                  350  (1.03 %)  

 ชุมนุม สก.....                                  20  (0.05 %) 

 ชสอ...........                               1,500  (4.40 %) 

วิเคราะหค์วามเสีย่งของ สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยั ฃ.ฃวด จ ากดั 

รายละเอียดที่มาของเงินทุน 

เจา้หนี้ เงินกูย้ืม   150  (0.44 %) 

- ตัว๋สญัญาใช้เงิน ธ. กรุงไทย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

ทุนด าเนินงานทั้งส้ิน  34,085 

เจ้าหนี้ เงินยืม                            150 

เจ้าหนี้ เงินรับฝาก                   24,232 

หนี้สนิอื่น                                   77         

ทุนของสหกรณ ์ 

ทุนเรือนหุ้น                           6,970 

ทุนส ารอง                              1,110 

อื่น ๆ                                      832 

ก าไรสทุธปิระจ าปี                       701 

ท่ีมาของเงินทุน 

ใชเ้งินทุน 

เงินสด/เงินฝากธนาคาร               220 

เงินฝากสหกรณอ์ื่น                   2,670 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์            17,082 

ลูกหนี้ เงินกู้                          13,797 

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ+ อื่น ๆ      255            

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน                      42 

รายละเอียดการใชเ้งินทุน 

 

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์      17,082 (50.11 %) 

 - หุ้นกู้                                 11,148   (32.71 %)     

 - พันธบัตร                              1,049    (3.08 %) 

 - ตัว๋สญัญาใช้เงิน                      2,810    (8.24 %)  

- กองทุนส่วนบุคคล                    1,639    (4.81 %) 

 - หุ้น ชสอ.                                 400    (1.17 %) 

 - หุ้น ชส……………….                         31   (0.09 %) 

 - หุ้น ชสอ. ……………..                        3   (0.00 %) 

 หุ้นบริษัทสหประกนัชีวิต                     2   (0.00 %) 

• น าเงินลงทุน 4,513.16 ลบ.ไปค า้ประกนัเงินกู้ยืม 

สถาบันการเงิน 

 ลูกหนี้ เงินกู ้   13,797  (40.48 %)  

- สก อื่น  26 สก.                          5,075 (14.89 %) 

(- สอ.ครู………..  595          - สอ.ครุ…………… 491 

  - สอ.ครู………… 487          - สอ.ครู………….. 444 

  - สอ.ครู........  379         - สอ.ครู………….  292 

  - สอ.ครู.......   290         - สอ…ครู ……... 214 

  - สอ.อื่น     1,883 ) 

- สมาชิก                                    6,148 (18.04 %) 

- เงินให้กู้ .....(32 โครงการ)           2,573   (7.55 %) 

- ลูกหน้ี NPL                                     1   (0.00 %) 

ค่าเผื่อฯ                       (0.35) 

หน่วย : ลา้นบาท 

 

เงินรบัฝาก จากสมาชิก 24,232  (71.09%) 

ออมทรัพย์                            351      (1.03 %) 

ออมทรัพย์พิเศษ                 17,934   (52.61 %) 

ประจ า                                5,947   (17.44 %) 

                 

หนี้ สินอื่น       77   (0.22%) 

ด/บ เงินรับฝากค้างจ่าย                58    (0.17%) 

เงินรอจ่ายคืน                             11    (0.03%) 

 อื่น ๆ                                        8   (0.02%) 

                

อื่น ๆ       832   (2.44 %) 

ทุนสะสม                                   410  (1.20 %) 

ก าไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกดิข้ึน      422  (1.24 %)                



ประเด็นความเสีย่งของสหกรณอ์อมทรพัย ์มหาวิทยาลยั ฃ.ฃวด จ ากดั  

D/E  

(หนี้ สินทั้งส้ิน/ทุน

เรือนหุน้+ทุนส ารอง) 

เกณฑ ์ธปท.     

ไม่เกิน 1.5 เท่า 

3.03 เท่า 

สหกรณ์มีการก่อหนี้สงู

กว่าเกณฑท์ี่ ธปท. 

ก าหนด เจ้าหนี้ ส่วนใหญ่

มาจากเงินรับฝากจาก

สมาชิก ซ่ึงสหกรณ์มี

ภาระผูกพันที่ต้อง 

จ่ายคืนเงินรับฝากให้

สมาชิกเมื่อทวงถาม 

เงินลงทุน 

(หลกัทรพัย/์ทุนเรือนหุน้  

+ทุนส ารอง) 

เกณฑ ์ธปท. 

ไม่เกิน 10 % 

211.40 % 

สหกรณ์มีความเสี่ยงด้านเงิน

ลงทุนสงูมากกว่าเกณฑข์อง

ธปท. เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็น

เงินหุ้นกู้ จ านวน 11,148 

ลบ. ความเสี่ยงของสหกรณ์ที่

อาจเกดิข้ึนกคื็อการ

เปล่ียนแปลงอตัรา

ผลตอบแทนเงินลงทุน 

อกีทั้งสหกรณ์มีการลงทุนใน

หุ้นสามัญที่ไม่เป็นตาม

กฎหมาย 277 ลบ.  

สภาพคล่อง 

(เงินสด+เงินฝากธนาคาร/ 

เงินรบัฝาก+เงินกูย้ืม+      

ทุนเรือนหุน้) 

เกณฑ ์ธปท.  

ไม่ต า่กว่า 1 %  
0.70 % 

สหกรณ์มีสภาพคล่องต ่ากว่า

เกณฑท์ี่ ธปท. ก าหนด ซ่ึง 

เจ้าหนี้ ส่วนใหญ่เป็นเงินรับ

ฝากของสมาชิกที่สหกรณ์ต้อง

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 

การรบัช าระหนี้  

จากลูกหนี้  

สหกรณ์มีลูกหนี้ผดินัดช าระ

หนี้  จ านวน 58.45 ลบ.  

คิดเป็นร้อยละ 0.32 ลบ. 

และต้ังค่าเผื่อหนี้สงสยั     

จะสญู 0.35 ลบ. 

สรุป 

ภาพรวม 

สหกรณ์มีความเสี่ยงด้านเงิน

ลงทุน ซ่ึงมีจ านวน  

17,082 ลบ.คิดเป็นร้อยละ 

50.11 ของทุนด าเนินงานทั้งสิ้น 

ซ่ึงมีความเสี่ยงในการ

เปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทน

เงินลงทุน และการเปล่ียนแปลง

ราคาของเงินลงทุน 



เงินฝากสหกรณอ่ื์น  4,487 (58.55 %) 

 สก............              (99.96 %)   

    (มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างค า้ประกนั    

     ราคาประเมิน 6,986 ล้าน)               4,485 

สอ. ......................จ ากดั (0.04 %)          2 

เจา้หนี้ เงินกู ้ 1,017 (13.27 %)  

ประกอบด้วย 

- ตัว๋สญัญาใช้เงินบุคคลภายนอก 5 ราย 

   (5.31 %)                                   54 

- ตัว๋สญัญาใช้เงิน ธ.ทหารไทย   

   (56.34 %) (เงินลงทุนค า้ประกนั)    573  

- เงินกู้ยืม บมจ. KGI  (38.35 %)     390 

   (Private Repo) 

 
วิเคราะหค์วามเสีย่งของ ชุมนุมสหกรณ ์ง.งู จ ากดั 

 
รายละเอียดที่มาของเงินทุน 

เงินรบัฝาก จากสมาชิก (34 สก.) 5,622  

(73.37 %) รับฝาก 100 ล้านขึ้นไป คือ 

- สอ....... 

 - สอ.  ......... 

 - สอ. ม....... 

 - สอ. ม. ...... 

 - สอ........... 

 - สอ. ม....... 

 - สอ.โรงพยาบาล....... 

 - สอ. ม............. 

 - สอ. ......... 

 - สอ. ........... 

 - ชุมนุม.........      

 - สอ.สาธารณสขุ........   

 - สอ.พนักงาน........ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

ทุนด าเนินงานทั้งส้ิน  7,663 

เจ้าหนี้ เงินกู้                       1,017 

เจ้าหนี้ เงินรับฝาก                5,622 

ทุนของสหกรณ ์ 

ทุนเรือนหุ้น                          734 

ทุนส ารอง                             208 

ก าไรสทุธปิระจ าปี                     51 

ท่ีมาของเงินทุน 

ใชเ้งินทุน 

เงินสด/เงินฝากธนาคาร            80 

เงินฝากสหกรณอ์ื่น              4,487 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์         1,534 

สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น             535 

ที่ดิน อาคารอุปกรณ ์            1,021 

รายละเอียดการใชเ้งินทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

- ลงทุนในหุ้นสามัญไม่เป็นไปตาม กม. นายทะเบียน 

   สั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่อง 16 ม.ค. 60 ราคาทุน 

    จ านวน 51)  (ณ 31 มี.ค.60 คงเหลือ 36) 

- ลงทุนในหุ้นกู้ที่อยู่ในความต้องการของตลาด  

   เป็นไปตาม กม. (น าไปค า้ประกนั ธ.ทหารไทย....ลบ.           

   และท าธุรกรรม Repo … ลบ. 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน เป็นดอกเบี้ ยคา้งรบั 

เงินฝาก สบ. (6.83 %)                       523  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 1,021 (13.32 %)  

ประกอบดว้ย 

1. ที่ดิน 107 (รับโอนมาพร้อมอาคารระหว่าง 

    ก่อสร้าง 103  ซื้อ 4  

2. อาคารสทุธ ิ18 

3. อาคารระหว่างก่อสร้าง 897 (รับโอนแทนการ 

    ช าระคืนเงินรับฝาก 

หน่วย : ลา้นบาท 
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ประเด็นความเสีย่งทีต่อ้งพิจารณา 

D/E  

(หนี้ สินทั้งส้ิน/ทุน

เรือนหุน้+ทุนส ารอง) 

เกณฑ ์ธปท.     

ไม่เกิน 1.5 เท่า 

สหกรณ์ก่อหนี้ เกนิกว่า 

ทุนเรือนและทุนส ารอง 

อาจมีความเสี่ยงที่จะ 

ไม่สามารถช าระคืน

เจ้าหนี้ ได้ตามก าหนด 

เงินลงทุน 

(หลกัทรพัย/์ทุนเรือนหุน้  

+ทุนส ารอง) 

เกณฑ ์ธปท. 

ไม่เกิน 10 % 

1.สหกรณ์มีการลงทุนใน  

หุ้นสามัญที่ไม่เป็นไปตาม  

กม. 36 ลบ. เกนิกว่าทุนเรือน

และทุนส ารอง ที่ ธปท.

ก าหนด 

2. ลงทุนในหุ้นบริษัท 

สหประกนัชีวิต 302 ลบ.   

ที่อาจมีความเสี่ยงในการ 

ได้รับเงินคืน 

สภาพคล่อง 

(เงินสด+เงินฝากธนาคาร/ 

เงินรบัฝาก+เงินกูย้ืม+      

ทุนเรือนหุน้) 

เกณฑ ์ธปท.  

ไม่ต า่กว่า 1 %  
1.09 % 

สหกรณ์มีสภาพคล่องอยู่ใน

เกณฑ ์ธปท. แต่สหกรณ์ยังมี

ความเสี่ยงในการขอถอนเงิน

ฝากคืนจาก สก...........ซ่ึงอาจ

กระทบต่อสภาพคล่องของ

สหกรณ์ได้ 

การรบัช าระหนี้  

จากลูกหนี้  

สหกรณ์ไม่มีลูกหนี้  

เงินให้กู้ยืม 

สรุป 

ภาพรวม 

1.สก.มีความเสี่ยงที่จะถอนเงิน

ฝากคืนจาก สก.......... รวมทั้ง

มีความเสี่ยงของราคา

หลักทรัพย์ค า้ประกนัอาจไม่คุ้ม

ทุนและอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่

ก่อให้เกดิรายได้ 

 2. มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน 

จากเงินลงทุนที่ไม่เป็นไปตาม

กม. และหุ้นสหประกนัชีวิต 

162.91% 7.07 เท่า 



ขอ้เสนอ การปฏรูิประบบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการ 

สหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดติยูเนี่ยนของกระทรวงการคลงั 

 ๑. ใหม้กีารก ากบัดูแลทางการเงนิในแนวทางเดยีวกบัสถานบนัการเงนิและ

สถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ โดยน ำหลกักำรก ำกบัดูแลสถำบนักำรเงินของ BASEL I มำ

ปรบัใชใ้หเ้หมำะสมกบับริบท โดยจะแบ่งเป็น ๒ ระดบั สหกรณที์ม่สีนิทรพัยม์ำกกว่ำ 

๕,๐๐๐ ลำ้นบำท และนอ้ยกว่ำ ๕,๐๐๐ ลำ้นบำท 

  ๒ ออกร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่ำดว้ยดว้ยกำรก ำกับดูแลกิจกำร

ทำงกำรเงินของสหกรณฯ์ พ.ศ. ….  

 

 



            ๒.๑ ระเบยีบดา้นธรรมาภิบาล 

สหกรณทุ์กขนาด 

 (๑) ใหม้กีำรถว่งดุลอ  ำนำจในสหกรณ ์โดยเฉพำะกำรปล่อยสนิเชือ่ ใหแ้ยกกำรวิเรรำะห์

สนิเชือ่และกำรอนุมตัสินิเชือ่ออกจำกกนั 

 (๒) สหกรณไ์มร่วรจ่ำยเงินปันผลเกิน ๘๐% ของก ำไรสทุธิหลงัหกัเงินจดัสรรเป็นทุน

ส ำรองและเงินบ ำรุงรำ่สนันบิำตสหกรณ ์

 (๓) สมำชิกสมทบของสหกรณต์อ้งเป็นบิดำ มำรดำ สำม ีภรรยำ หรือบุตร ของสมำชิก

สหกรณน์ัน้ 

  



                ๒.๑ ระเบยีบดา้นธรรมาภิบาล 

  (๔) งบกำรเงินของสหกรณต์อ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชีไทย 

 (๕) เพิม่เตมิเกณฑก์ำรเปิดเผยขอ้มลูงบกำรเงินทัง้หมดใหแ้ก่สมำชิกสหกรณ์ 

 (๖) กรรมกำรด ำเนนิกำรสหกรณไ์มส่ำมำรถด ำรงต ำแหนง่ไดเ้กินสองวำระตดิตอ่กัน 

 



    ๒.๑ ระเบยีบดา้นธรรมาภิบาล 

สหกรณมี์ขนาดใหญ่ หรอืมีสนิทรพัยม์ากกว่า ๕,๐๐๐ ลา้นบาท 

 (๑) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณต์อ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๓ คน และผูจ้ดัการสหกรณต์อ้งมี

ความเชีย่วชาญดา้นการบรหิารจดัการการเงินและการบญัช ี

 (๒) ใหม้ีคณะกรรมการชุดยอ่ยทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะดา้นเพ่ือรบัผดิชอบดา้นการตรวจสอบภายในและ

การบรหิารความเสีย่งของสหกรณ ์

 (๓) ใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมกบัขนาด ลกัษณะ และขอบเขตการประกอบธุรกิจ

ของสหกรณ ์

 (๔) วา่จา้งผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์เพ่ือใหก้ารตรวจสอบบญัชเีป็นไปตามมาตรฐานสถาบนัการเงิน 

 



  ๒.๒ ระเบยีบความเสีย่งดา้นเครดติ 

ส าหรบัสหกรณทุ์กขนาด 

 (๑) ปรบัปรุงแนวทำงกำรจดัชัน้สนิเชือ่ถงึสนิทรพัยใ์หส้ะทอ้นถงึรวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้

อยำ่งแทจ้ริง และมกีำรกนัส ำรองเพือ่ใหส้อดรลอ้งกบัมำตรฐำนสหกรณ์ 

 (๒) กำรพจิำรณำเงินกูใ้หส้มำชิกสมทบตอ้งไมเ่กินมูลรำ่ของเงินฝำกและเงินรำ่หุน้ของสมำชิก

สมทบและภำระหนี้ตอ่รำยไดร้วมสทุธิของสมำชิกรำยใดรำยหนึง่ตอ้งไมเ่กิน ๗๐% 

  



 (๓) จ ำกดัประเภทและปริมำณหลกัทรพัยท์ีส่หกรณส์ำมำรถฝำกหรือลงทุนโดยกำรลงทุนของ

สหกรณต์อ้งไมเ่กิน ๑๐ เปอรเ์ซน็ตข์องสว่นของผูถ้อืหุน้ มลูรำ่กำรลงทุนในหุน้กูข้องแตล่ะบริษทัตอ้ง

ไมเ่กิน ๕% ของปริมำณหุน้กูข้องบริษทันัน้และหำ้มสหกรณซ์ื้อหรือมีไวซ้ึง่อสงัหำริมทรพัยเ์ป็นแตเ่พือ่

ใชเ้ป็นสถำนทีส่  ำหรบัด ำเนนิกิจกำรหรือเป็นกำรไดม้ำจำกกำรช ำระหนี้และกำรประกนัสนิเชือ่ 

  (๔) ก ำหนดรวำมสำมำรถในกำรก่อหนี้ของสหกรณอ์ตัรำสว่นหนี้ตอ่ทุนไมเ่กิน ๑.๕ เทำ่ ทัง้

ใหส้หกรณน์ ำเงินรบัฝำกทัง้หมดมำร ำนวณเป็นหนี้สนิเพือ่รวบรุมปริมำณกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน

ใหเ้หมำะสมกบัระดบัทุน 

 (๕) กำรปรบัโรรงสรำ้งหนี้ตอ้งเป็นไปเพือ่แกไ้ขหนี้เพือ่ใหส้หกรณม์โีอกำสไดร้บัเงินตน้รนื

ไดม้ำกข้ึน 

 



             ๒.๒ ระเบยีบความเสีย่งดา้นเครดติ 

สหกรณม์ขีนาดใหญ ่

 (๑) ก ำหนดอตัรำสว่นกำรใหส้นิเชือ่ทีม่สีว่นเก่ียวขอ้งกบักรรมกำรด ำเนนิกำรหรือผูบ้ริหำร

ระดบัสูงของสหกรณ ์เพือ่จ ำกดัรวำมเสยีหำยทีอ่ำจจะเกิดข้ึนจำกกำรใหส้นิเชือ่ในลกัษณะเอื้อประโยชน ์

เชน่ ใหส้นิเชือ่ไดไ้มเ่กิน ๑๐ เปอร์เซน็ตข์องยอดรวมของหุน้และเงินส ำรองของสหกรณ ์หรือไมเ่กิน ๑๕ 

ลำ้นบำท เป็นตน้ 



             ๒.๒ ระเบยีบความเสีย่งดา้นเครดติ 

 (๒) เพิม่เตมิกำรก ำกบัดูแลลูกหนี้รำยใหญเ่พือ่กระจำยรวำมเสีย่งจำกกำรกระจกุตวัของพอร์ต

สนิเชือ่มำกจนเกินไป โดยก ำหนดอตัรำสว่นกำรใหส้นิเชือ่ลงทุนก่อภำระผูกพนัหรือท ำธุรกรรมทีม่ี

ลกัษณะรลำ้ยสนิเชือ่แก่บุรรลหรือโรรงกำรหนึง่ตอ้งไมเ่กิน ๑๐๐ เทำ่ของรำยไดห้รือกำรใหกู้แ้ก่

สหกรณใ์ดสหกรณห์นึง่ตอ้งไมเ่กิน ๑๐ เปอรเ์ซน็ตข์องสว่นของผูถ้อืหุน้หรือไมเ่กิน ๑๕ ลำ้นบำท

ส ำหรบัสนิเชือ่ทีไ่มม่หีลกัประกนั 

 (๓) ตอ้งเป็นสมำชิกบริษทัขอ้มูลเรรดติแหง่ชำตจิ ำกดั 

 



             ๒.๓ ระเบยีบความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

สหกรณทุ์กขนาด 

 (๑) สหกรณต์อ้งด ำรงสนิทรพัยส์ภำพรล่องขัน้ต ำ่ไมต่  ำ่กว่ำ ๖ เปอร์เซน็ตข์องเงินรบัฝำกและ

เงินกูย้มื 

 (๒) แกไ้ขนยิำมสนิทรพัยท์ีส่หกรณส์ำมำรถนบัเป็นสนิทรพัยส์ภำพรล่องโดยก ำหนดใหเ้ป็น

สนิทรพัยท์ีส่หกรณส์ำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินสดภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม 



             ๒.๓ ระเบยีบความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

สหกรณข์นาดใหญ ่  

 (๑) ก ำหนดนโยบำยและแผนกำรบริหำรดำ้นสภำพรล่องและสง่รำยงำนแบบขอ้มูลสภำพ

รล่อง ไดแ้ก่ แบบรำยงำนสว่นตำ่งสภำพรล่อง แบบรำยงำนกำรกระจกุตวัของแหล่งเงินทุนและแผน

จดัหำแหล่งเงินทุนฉุกเฉิน และก ำหนดอตัรำสนิทรพัยส์ภำพรล่องใหร้รอบรลุมกระแสเงินไหลออก

อยำ่งนอ้ยไมต่ ำ่กว่ำ ๑ เดอืน 

 



    ๒.๔ ระเบยีบความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 

สหกรณทุ์กขนาด 

 ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัดิำ้นกำรรวบรุมภำยในทีช่ว่ยลดรวำมเสีย่งทีเ่กิดจำกรวำมผดิพลำด

จำกกำรด ำเนนิงำนและกำรทุจริตของรณะกรรมกำรด ำเนนิกำรและผูอ้  ำนวยกำรสหกรณเ์ป็นหลกั 

สหกรณข์นาดใหญห่รือมสีนิทรพัยม์ากกว่า ๕ พนัลา้นบาท 

 ใหร้ณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงมีหนำ้ที่บริหำรรวำมเสีย่งดำ้นปฏิบัติกำร โดย

ก ำหนดกรอบนโยบำยและแผนกำรบริหำรรวำมเสีย่งที่เหมำะสมกบัองรก์ร รวมทั้งใหม้ีหนว่ยงำน

ตรวจสอบภำยในเป็นกำรเฉพำะ โดยใหร้ำยงำนตอ่รณะกรรมกำรตรวจสอบของสหกรณ ์

 



 ๓. ควรแยกโครงสรา้งการก ากบัดูแลกิจการสหกรณอ์อกจากการส่งเสริมและพฒันา เพือ่ให ้

เกิดรวำมเป็นอสิระในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรทำงกำรเงินของสหกรณฯ์ โดยจดัตัง้รณะกรรมกำรก ำกบั

ดูแลตรวจสอบกิจกำรทำงกำรเงินของสหกรณใ์หม้อี  ำนำจพฒันำหลกัเกณฑแ์ละตรวจกำรประกอบกิจกำร

ทำงกำรเงิน ซึง่รวรมีผูแ้ทนจำกธนำรำรแหง่ประเทศไทย หรือ รณะกรรมกำรก ำกบัตลำดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยเป็นกรรมโดยต ำแหนง่ และรวรใหก้รมตรวจบญัชีสหกรณเ์ป็นหนว่ยงำนเลขำนุกำร 

 ๔. พฒันาระบบฐานขอ้มูลของสหกรณ ์โดยก ำหนดใหส้หกรณ์สง่ขอ้มูลที่จ ำเป็นต่อกำรก ำกับ

และตรวจสอบตำมแบบฟอร์มที ่ธปท. จดัท ำขึ้นส  ำหรบัสหกรณข์นำดใหญ ่ขณะทีส่หกรณข์นำดเล็กอำจ

ก ำหนดใหส้  ำนกังำนสหกรณจ์งัหวัดเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ และระยะยำวรวรจดัท ำ

ระบบสำรสนเทศทีส่ำมำรถรองรบัขอ้มูลส  ำหรบัสหกรณท์ุกแหง่ 

 

 



ระยะเวลาการขบัเคลือ่น แบ่งเป็น ๓ ระยะ 

ระยะเร่งด่วน  กระทรวงกำรรลงั กระทรวงเกษตร และธนำรำรแหง่ประเทศไทย ก ำหนดแผนกำร

ด ำเนินงำนที่ร  ำนึงถึงกำรใหโ้อกำสสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์รรดิตยเูนีย่นในกำรปรับตวัในช่วง

กำรเปล่ียนผำ่น รวมทัง้จดัฝึกอบรม สรำ้งรวำมรูร้วำมเขำ้ใจ เพือ่ใหส้ำมำรถน ำแนวทำงปฏิรูปกล่ำวไป

ขบัเรล่ือนไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

ระยะกลางและยาว  ออกกฎหมำยเพือ่ก ำกบัดูแลสหกรณ์ฯ เป็นกำรเฉพำะแยกออกจำกกำรก ำกับ

ดูแลสหกรณ์ประเภทอืน่ๆ ใหส้อดรลอ้งกบักำรออกพระรำชบญัญตัิสหกรณ์ใหม่ที่ก ำลังพิจำรณำอยู ่

เพือ่ยกระดบักำรบริหำรจดักำรและก ำกบัสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์รรดิตยเูนีย่นใหเ้ทียบเท่ำกบั

กำรก ำกบัสถำบนักำรเงินรูปแบบอืน่ๆ ตอ่ไป 

 

 



ขอ้ส ัง่การนายกรฐัมนตรี 

การปฏรูิประบบก ากบัดูแลและการบริหารจดัการ 

สหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดติยเูนี่ยน 

รณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๗ มีนำรม ๒๕๖๐ อนุมตัิหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติ

สหกรณ ์(ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….ตำมทีส่  ำนกังำนรณะกรรมกำรกฤษฎกีำ (สรก.) เสนอ  โดย

ใหด้ ำเนนิกำรตอ่ไปดงันี้ 

 

 



     ๑. ส่งส  ำนักงำนรณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำโดยใหน้ ำไปรวมกับร่ำง

พระรำชบญัญตัสิหกรณ ์(ฉบบัที ่...) พ.ศ. …. ทีเ่สนอก่อนหนำ้นี้ โดยกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์และอยูร่ะหว่ำงกำรตรวจพจิำรณำของส ำนกังำนรณะกรรมกำรกฤษฎกีำ 

     ๒. ใหร้ับรวำมเหน็ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และธนำรำรแหง่ประเทศไทยไป

ประกอบกำรพิจำรณำดว้ย แลว้สง่ใหร้ณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบญัญตัิ แหง่ชำติ

พจิำรณำ ก่อนเสนอสภำนติบิญัญตัแิหง่ชำตติอ่ไป 



 

ประเดน็การแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ตามร่างพระราชบญัญตัสิหกรณ ์(ฉบบัที.่...) พ.ศ.... 

ของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 



การก ากบัดูแล 

     ๑. ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข และกลไกกำรก ำกบัดูแลสหกรณซ์ึง่ประกอบ

ธุรกิจเงินทุน ดงันี้ 

 ๑.๑ ก ำหนดใหธ้นำรำรแหง่ประเทศไทย (ธปท.) มหีนำ้ทีเ่สนอแนะใหม้ีกำรตรำพระ

รำชกฤษฎกีำเพือ่ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขกำรประกอบกิจกำรของสหกรณซ์ึง่

ประกอบธุรกิจเงินทุนข้ึนโดยเฉพำะ (สหกรณ์ซึ่งจะประกอบธุรกิจเงินทุนแต่ไม่ตอ้งขอ

อนุญำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบันกำรเงิน แต่กำรด ำเนินกำรตอ้งปฏิ บัติตำม

หลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงือ่นไข ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชกฤษฎกีำ) 



การก ากบัดูแล 

     ๑.๒ ก ำหนดใหธ้นำรำรแหง่ประเทศไทยมหีนำ้ทีแ่ละอ  ำนำจก ำกบัดูแลให ้

สหกรณซ์ึง่ประกอบธุรกิจเงินทุนปฏิบตัใิหถู้กตอ้งตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงือ่นไขที่

ก ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ และหำกพบว่ำมกีำรด ำเนนิกำรไมถู่กตอ้งใหม้อี  ำนำจสัง่

แกไ้ขหรือระงบักำรด ำเนนิกำร หรือกรณีทีก่ำรกระท ำนัน้อำจจะก่อใหเ้กิดรวำมเสยีหำย

แก่ประชำชน อำจขอใหน้ำยทะเบียนสหกรณส์ัง่ใหร้ณะกรรมกำรด ำเนนิกำรสหกรณพ์น้

จำกต ำแหนง่หรือสัง่เลิกสหกรณไ์ด ้

 



ระบบบญัช ี

 ๒. ก ำหนดใหน้ำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนดระบบบญัชีและมำตรฐำนกำรสอบ

บญัชี ตลอดจนสมุดบัญชี และแบบรำยงำนต่ำงๆ ที่สหกรณ์ตอ้งยืน่ต่อนำยทะเบียน

สหกรณต์ำมร ำแนะน ำของอธิบดกีรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ ์

การรอ้งทุกขห์รือฟ้องคดแีทนสหกรณ ์(มาตรา ๒๑) 

 ๓. ก ำหนดใหส้มำชิกมีสทิธิรอ้งขอใหน้ำยทะเบียนสหกรณห์รือรองนำยทะเบียน

สหกรณ์ด ำเนินกำรรอ้งทุกข์หรือฟ้องรดีแทนสหกรณ์ได ้และก ำหนดใหด้ ำเนิ นกำร

พจิำรณำเร่ืองภำยในสำมสบิวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัร  ำรอ้งขอ 



อ านาจกระท าการของสหกรณ ์(มาตรา ๔๖) 

 ๔. ก าหนดประเภทและลกัษณะ รวมถึงขอบเขตการด าเนินกิจการทีพึ่งด าเนินการ

ไดข้องสหกรณ์แต่ละประเภทในกฎกระทรวง รวมทัง้ก าหนดใหน้ายทะเบียนสหกรณ์มี

อ านาจสัง่การไดต้ามที่เห็นสมควรในกรณีที่สหกรณ์ด าเนินการนอกขอบเขตที่จะพึง

ด าเนินการได ้

 



ลกัษณะตอ้งหา้มเป็นกรรมการสหกรณ ์(มาตรา ๕๒) 

 ๕. ก ำหนดลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์เพิม่เติมกรณีเรยถูกให ้

พน้จำกต ำแหน่งหรือเรยเป็นกรรมกำรในสหกรณ์ที่ถูกสัง่เลิกสหกรณ์ตำมร ำ ส ัง่ของนำย

ทะเบียนสหกรณ ์

การก าหนดความรบัผดิชอบ 

 ๖. ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูจ้ดักำร และเจำ้หนำ้ทีข่องสหกรณต์อ้งรบัผดิชอบร่วมกนัตอ่

สมำชิกสหกรณ ์ในกรณีทีเ่กิดรวำมเสยีหำยใดๆ อนัเกิดจำกกำรไมป่ฏิบตัิหนำ้ทีต่ำมร ำส ัง่ของ

นำยทะเบียนสหกรณห์รือ ธนำรำรแหง่ประเทศไทย 

 

 



การจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 

 ๗. ก ำหนดหำ้มสหกรณจ์ดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีจนกว่ำจะไดด้ ำเนนิกำรจดัท ำ

บญัชีตำมแบบและรำยกำรทีน่ำยทะเบียนสหกรณก์ ำหนดใหถู้กตอ้งตำมรวำมเป็นจริง 

   

 



บทก าหนดโทษ 

 ๘. แกไ้ขเพิม่เตมิบทก ำหนดโทษ ดงันี้ 

 (๘.๑) กรณีสหกรณ์ไมป่ฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร หรือเงื่อนไขที่ก ำหนดใหพ้ระ

รำชกฤษฎกีำตำมขอ้ ๑ 

 (๘.๒) กรณีรณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ กรรมกำร ผูจ้ดักำรสหกรณ์ หรือ

เจำ้หนำ้ทีส่หกรณผ์ูใ้ด มมีตหิรือด ำเนนิกำรฝ่ำฝืนขอ้หำ้มเร่ืองกำรจัดสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี

ตำมขอ้ ๗ 

 



 (๘.๓) กรณีสหกรณ์กระท ำรวำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้  โดยกรรมกำร

ด ำเนินกำรสหกรณ์หรือผูจ้ัดกำรสหกรณ์ ลงมติใหส้หกรณ์ด ำเนินกำรหรืองด เวน้กำร

ด ำเนินกำรหรือเป็นผูด้  ำเนินกำร หรือรบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรนัน้ ได ้กระท ำผิดหนำ้ที่

ของตนดว้ยประกำรใดๆ โดยทุจริต 

 



ร ำส ัง่นำยทะเบียนสหกรณที์ ่๑๕/๒๕๖๐ สัง่ ณ วนัที ่๗ สงิหำรม ๒๕๖๐ ทีน่ำยทะเบียน

สหกรณไ์ดอ้อกร ำส ัง่ใหส้หกรณจ์ดัสง่ขอมลู ในหลำยจงัหวดัขอใหส้หกรณจ์ดัสง่ขอ้มลูของ

สมำชิกว่ำสมำชิกสหกรณผ์ูใ้ดรำยใดบำ้งในแตล่ะสหกรณม์เีงินฝำกหรือมเีงินกูสู้งสดุในแตล่ะ

รำยกำรจ ำนวน ๒๐ รำย ทีม่เีงินฝำกหรือเงินกูก้บัสหกรณเ์ป็นจ ำนวนเทำ่ไร  

สหกรณจ์ะตอ้งท าอยา่งไร  

สหกรณ์ไม่สามารถด า เนินการไดเ้นื่ องจากขดัต่อบทบญัญตัิ ร ัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบญัญตัขิอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    

ปัญหาการออกค าสง่ของนายทะเบยีนสหกรณ ์



รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๖๐  

 มำตรำ ๓๒ บุรรลยอ่มมสีทิธิในรวำมเป็นอยูส่ว่นตวั เกียรตยิศ ชือ่เสยีงและรรอบรรวั 

กำรกระท ำอนัเป็นกำรละเมดิหรือกระทบตอ่สทิธิของบุรรลตำมวรรรหนึง่ หรือกำรน ำ

ขอ้มูลสว่นบุคคลไปใชป้ระโยชนไ์มว่่ำในทำงใดๆ จะกระท ำมไิด ้เวน้แตโ่ดยอำศยัอ  ำนำจตำม

บทบญัญตัแิหง่กฎหมำยทีต่รำข้ึนเพยีงเทำ่ทีจ่ ำเป็นเพือ่ประโยชนส์ำธำรณะ  



พระราชบญัญตัขิอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  

มำตรำ ๔ ในพระรำชบญัญตันิี้ 

     “ขอ้มลูขำ่วสำรสว่นบุรรล” หมำยรวำมว่ำ ขอ้มลูขำ่วสำรเก่ียวกบัสิง่เฉพำะตวัของ

บุรรล เชน่ กำรศึกษำ ฐำนะกำรเงิน ประวตัสิขุภำพ ประวตัอิำชญำกรรม หรือประวตัิ

กำรท ำงำน บรรดำทีม่ชีือ่ของผูน้ ัน้หรือมเีลขหมำย รหสั หรือสิง่บอกลกัษณะอืน่ทีท่  ำให ้

รูต้วัผูน้ ัน้ได ้เชน่ ลำยพมิพน์ิ้วมอื แผน่บนัทึก ลกัษณะเสยีงของรนหรือรูปถำ่ย และให ้

หมำยรวำมรวมถงึขอ้มลูขำ่วสำรเก่ียวกบัสิง่เฉพำะตวัของผูที้ถ่งึแก่กรรมแลว้ดว้ย”  



 มาตรา ๒๓  หนว่ยงำนของรฐัตอ้งปฏิบตัเิกี่ยวกบักำรจดัระบบขอ้มลูขำ่วสำรสว่นบุรรล

ดงัตอ่ไปนี้ 

    (๑) ตอ้งจดัใหม้ีระบบขอ้มูลข่ำวสำรสว่นบุรรลเพียงเท่ำที่เก่ียวขอ้งและจ ำเป็นเพือ่กำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐใหส้  ำเร็จตำม วัตถุประสงรเ์ท่ำนัน้และยกเลิกกำรจัดใหม้ี

ระบบดงักล่ำวเมือ่หมดรวำมจ ำเป็น                

 (๒ พยำมยำมเก็บขอ้มลูข่ำวสำรโดยตรงจำกเจำ้ของขอ้มลูโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในกรณีทีจ่ะ

กระทบถงึประโยชนไ์ดเ้สยีโดยตรงของบุรรลนัน้             



ในกรณีทีเ่ก็บขอ้มูลข่ำวสำรโดยตรงจำกเจำ้ของขอ้มูล หนว่ยงำนของรัฐตอ้งแจง้ให ้

เจา้ของขอ้มูลทราบล่วงหนำ้หรือพรอ้มกับกำรขอขอ้มูลถึงวัตถุประสงรที์่จะน ำขอ้มูลมำใช ้

ลกัษณะกำรใชข้อ้มูลตำมปกติและกรณีที่ขอขอ้มูลนัน้เป็นกรณีที่อาจใหข้อ้มูลไดโ้ดยความ

สมคัรใจหรือเป็นกรณีมกีฎหมำยบงัรบั 

หนว่ยงำนของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มลูทรำบในกรณีทีม่กีำรใหจ้ดัสง่ขอ้มลูขำ่วสำร

สว่นบุรรลไปยงัทีใ่ดซึง่จะเป็นผลใหบุ้รรลทัว่ไปทรำบขอ้มลูขำ่วสำรนัน้ได ้เวน้แตเ่ป็นไปตำม

ลกัษณะกำรใชข้อ้มลูตำมปกติ 



เห็นชอบใหส้หกรณถ์อืใชร่้างระเบยีบฯ เงนิรบัฝากจากสหกรณอ์ืน่ มีผลถอืใชภ้ายใน ๑๒๐ วนันบัแต่

วนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  

กรณท่ีีจ านวนยอดเงนิรบัฝากในเวลาใดเวลาหนึง่ เม่ือรวมกบัหนี้การกูย้มืเงนิจากภายนอกและ

หนี้ในฐานะผูค้ า้ประกนั จะเกนิวงเงนิกูห้รอืค า้ประกนัประจ าปีของสหกรณท่ี์นายทะเบยีนสหกรณใ์ห้

ความเห็นชอบไว ้สหกรณจ์ะไม่รบัฝากเงนิ 

กรณขีองผูฝ้ากท่ีเป็นสหกรณอ์อมทรพัยห์รอืสหกรณเ์ครดติยูเนีย่น ขนาดใหญ่ท่ีมีสนิทรพัย์

มากกว่า ๕,๐๐๐ ลา้นบาท สหกรณจ์ะรบัฝากเงนิทุกประเภทเม่ือรวมกบัเงนิกูจ้ากผูฝ้ากดงักล่าว (หาก

มี) ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละสบิของทุนเรอืนหุน้รวมกบัทุนส ารองผูฝ้าก 
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มาตรการ ก ากบั ดแูล สหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดติยูเนีย่น   



เห็นชอบใหส้หกรณถ์อืใชร้ะเบยีบว่าดว้ยการใหส้หกรณอ์ืน่กูย้มืเงนิ มีผลถอืใชภ้ายใน 120 วนันบัแต่

วนัท่ี  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐   

จ านวนเงนิกูท่ี้ใหแ้ก่สหกรณผู์ข้อกูส้หกรณห์นึง่ๆ เม่ือรวมกบัจ านวนเงนิฝากท่ีสหกรณผู์ใ้หกู้ ้

ฝากไวก้บัสหกรณผู์ข้อกู ้(หากมี) แลว้ ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ ของทุนเรอืนหุน้รวมกบัทุนส ารองของ

สหกรณผู์ใ้หกู้เ้งนิ  แต่เม่ือรวมกบัหนี้เงนิกูทุ้กรายและเงนิรบัฝากของสหกรณผู์ข้อกูแ้ลว้ จะตอ้งไม่เกนิ

วงเงนิกูย้มืและค า้ประกนัประจ าปีท่ีสหกรณผู์ข้อกูไ้ดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ ์
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ค าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ คดหีมายเลขแดงท่ี     อ.๑๗๙/๒๕๕๔ 

สหกรณอ์อมทรพัยร์รูนรรสวรรร ์จ ำกดั                                ผูฟ้้องรดี 

นำยทะเบียนสหกรณ ์                                                     ผูถู้กฟ้องรดี 

กำรทีน่ำยทะเบียนสหกรณอ์อกระเบียบสหกรณ ์ว่ำดว้ยกำรใหส้หกรณแ์ละชมุนุมสหกรณถ์อืปฏิบตัิ

ในเร่ืองกำรรบัฝำกเงินจำกสหกรณอ์ืน่ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวนัที ่๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๔๗ เพือ่ใชบ้งัรบั

กบัสหกรณต์ำมมำตรำ ๔๖(๕) แหง่พระรำชบญัญตัสิหกรณพ์.ศ.๒๕๔๒ เป็นการออกระเบยีบที่ไม่

ชอบดว้ยกฎหมาย เนือ่งจำกสหกรณม์อี  ำนำจกรท ำกำรรบัฝำกเงินจำกสมำชิกหรือสหกรณอ์ืน่ไดต้ำม

ระเบียบของสหกรณท์ีไ่ดรบัรวำมเหน็ชอบจำกนำยทะเบียนซึง่เป็นบทบญัญตัไิวเ้ป็นกำรเฉพำะ และ

ตอ้งเป็นไปตำมวตัถุประสงรข์องสหกรณท์ีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นวตัถุประสงร ์ 



“สหกรณจ์งัหวดั” เป็นหวัหนำ้สว่นรำชกำรประจ ำจงัหวดัซึง่กรมสง่เสริมสหกรณส์ง่

มำประจ ำท ำหนำ้ทีเ่ป็นผูช้ว่ยเหลือผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั และปฏิบตัหินำ้ทีใ่นรำชกำรสว่น

ภมูภิำรในเขตจงัหวดั และรบัผดิชอบในรำชกำรจงัหวดั มอี  ำนำจบงัรบับญัชำขำ้รำชกำรฝ่ำย

บริหำรสว่นภมูภิำรซึง่สงักดักรมสง่เสริมสหกรณใ์นจงัหวดันัน้  ตำมรวำมในมำตรำ ๕๔ และ 

๕๕ แหง่พระรำชบญัญตัริะเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ.๒๕๓๔  สว่นกำรออกร ำส ัง่

ใดๆ ของสหกรณจ์งัหวดัตอ่สหกรณใ์นจงัหวดัทีร่บัผดิชอบตอ้งกระท ำในฐำนะ “รองนาย

ทะเบยีน” เป็นไปตำมมำตรำ ๑๕. ๑๖ และ ๒๒ แหง่พระรำชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.๒๕๔๒ 

เทำ่นัน้ ไมอ่ำจใชต้ ำแหนง่ทำงกำรบริหำรออกร ำส ัง่แก่สหกรณ์ได ้

ปัญหาการออกค าส ัง่ของผูอ้ านวยพื้นทีแ่ละสหกรณจ์งัหวดั 



 พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารราชการแผน่ดนิ  พ.ศ.  ๒๕๓๔   

 มาตรา  ๓๘  อ านาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิการปฏิบตัริาชการ หรอืการ

ด าเนินการอืน่ทีผู่ด้  ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบตัหิรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ หรอืค าส ัง่ใด หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรือ่งใด  ถา้กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ หรอืค าส ัง่นัน้ หรอื มตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรือ่งนัน้มิไดก้ าหนดเรือ่งการมอบอ านาจ

ไวเ้ป็นอยา่งอืน่ หรือมิไดห้า้มเรือ่งการ มอบอ านาจไว ้ ผูด้  ารงต าแหน่งนัน้อาจมอบอ านาจใหผู้ ้

ด ารงต าแหน่งอืน่ในสว่นราชการเดยีวกนัหรอื สว่นราชการอืน่ หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผู ้

ปฏิบตัริาชการแทนได ้ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดใน พระราชกฤษฎีกา  

ปัญหาค าวินจิฉยัของคระกรรมการพฒันการสหกรณแ์ห่งชาต ิ



พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการมอบอ านาจ พ.ศ.๒๕๕๐ 

มาตรา ๖ ในการมอบอ านาจ ผูม้อบอ านาจอาจมอบอ านาจในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงทีอ่ยูใ่น

อ านาจ หนา้ทีก่ารปฏิบตัริาชการของผูม้อบอ านาจ เพ่ือใหผู้ร้บัมอบอ านาจปฏิบตัิราชการ

แทนในเรือ่งนัน้ ท ัง้หมดหรอืบางสว่นก็ได ้โดยตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ ค านึงถึงขีด

ความสามารถ ความรบัผิดชอบ และความเหมาะสมตามสภาพของต าแหน่ง อ านาจ หนา้ที ่

และความรบัผิดชอบของผูร้บัมอบอ านาจและผูม้อบอ านาจ เวน้แต่เป็นเรือ่งใดตามกรณี

ดงัตอ่ไปน้ี ผูม้อบอ านาจอาจไมม่อบอ านาจในเรือ่งดงักลา่วก็ได ้ 

         ๑. เป็นเรือ่งทีมี่กฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นอ านาจเฉพาะหรอืเป็นเรือ่งทีโ่ดยสภาพไมอ่าจ

มอบอ านาจได ้ 

         ๒. เป็นเรือ่งทีเ่ก่ียวกบันโยบายส าคญั  

         



 

         ๒. เป็นเรือ่งทีเ่ก่ียวกบันโยบายส าคญั  

         ๓. เป็นเรือ่งทีมี่ความจ าเป็นตอ้งมีการดูแลอยา่งใกลช้ดิเพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั  

         ๔. เป็นเรือ่งทีอ่าจกอ่ใหเ้กิดความเดอืดรอ้นหรอืเกิดความไมเ่ป็นธรรมแกป่ระชาชนได ้

         ในกรณีทีก่ารด าเนินการในเรือ่งใดทีพ่ระราชกฤษฎีกาน้ีก าหนดใหต้อ้งมีการมอบอ านาจ 

ใหด้ าเนินการมอบอ านาจตามนัน้ โดยจะยกความในมาตราน้ีข้ึนอา้งเพ่ือไมม่อบอ านาจไมไ่ด ้



ตอบขอ้ซกัถาม  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=326167934140141&set=a.326167924140142.76031.100002408102356&type=1&relevant_count=1

